ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ

ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ

ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ getready.govt.nz ਇਹ ਚੈ ਕੱ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋ ਨ ਯੋ ਗ ਹੈ ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਢੰ ਗ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੰ ਪਤੀ ਗੰ ਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ , ਤਾਂ ਇੱ ਕ
'ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ' ਤੁਹਾਡੇ ਮੋ ਬਾਇਲ ਫ਼ੋ ਨ 'ਤੇ ਭੇ ਜਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।
‘ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਇੱ ਕ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰ ਸੀ ਵੱ ਲੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੋ ਬਾਇਲ ਫ਼ੋ ਨ ’ਤੇ ਭੇ ਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌ ਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੀ ਆਵਾਜ
ਕਰੇ ਗਾ।

ਮੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ
ਮਿਲੇ ?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਰੋ ਕ ਦੇ ਵੋ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।
ਸਿਰਫ਼ ‘ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਉਦੋ ਂ ਹੀ ਭੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
• ਜੇ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ; ਜਾਂ
• ਇੱ ਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈ ਸਟਿੰ ਗ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ਾਂ ਲਈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਅਲਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇ ਂ
ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਵੇ ।
ਸਾਰੇ ਫ਼ੋ ਨ ‘ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਅਲਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਹੋ ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ ।

ਟੀਵੀ

ਰੇ ਡੀਓ
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ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ
ਅਲਰਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਈ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇ ਤਾਵਨੀ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ । ਤੁਰੰ ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵੋ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ,
ਕਿੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ , ਕੌ ਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ । ਤੁਸੀਂ getready.govt.nz 'ਤੇ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਇੱ ਕ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਕਿਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਕੀ ਮੈ ਨੂੰ ‘ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟਸ’ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ–
ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ?
ਸਾਈਨ–ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਈ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਅਲਰਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼
ਤਦ ਔਦੋ ਮਿਲਣਗੇ , ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੋ ਈ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋ ਨ ਆੱ ਨ ਹੈ , ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਖੇ ਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ , ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋ ਨ
ਅਲਰਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੈ getready.govt.nz.

ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟਸ ਕੌ ਣ ਭੇ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਸਿਰਫ਼ ‘ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਉਦੋ ਂ ਹੀ ਭੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
• ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੈ ਨੇਜਮੈ ਂਟ ਏਜੰ ਸੀ
• ਸਿਵਿਲ ਡਿਫ਼ੈ ਂਸ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੈ ਨੇਜਮੈ ਂਟ ਗਰੁ ੱ ਪਸ
• ਨਿਊਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ ਪੁਲਿਸ
• ਫ਼ਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ
• ਸਿਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਅਤੇ
• ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦਯੋ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰ ਤਰਾਲਾ।

ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਹੋ ਰ ਚੈ ਨਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਂਦਾ।
ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਵਧੀਕ ਚੈ ਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ
’ਚ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਅਲਰਟਸ ਦੂਜੇ ਅਲਰਟਿੰ ਗ
ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੇ ਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
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1. ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰ ਸੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਖੇ ਤਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ

ਅਲਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

2. ਅਲਰਟ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਸੈ ਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
3. ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਯੋ ਗ ਮੋ ਬਾਇਲ ਫ਼ੋ ਨਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਅਲਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

‘ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਇੱ ਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਗਨਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ’ਚ ਵਧੇ ਰੇ ਭਰੋ ਸੇਯੋਗ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਮੋ ਬਾਇਲ ਫ਼ੋ ਨ ਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟੱ
ਦੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਓਵਰਲੋ ਡ ਹੋ ਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋ ਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ’ਤੇ ਹੋ । ਪ੍ਰ ਸਾਰਣ ਸਮੇ ਂ ਦੌ ਰਾਨ
ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱ ਥ ਫ਼ੋ ਨ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮਿਲੇ ਗਾ।

ਕੀ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟਸ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਵਿਕਲਪ ਹੈ ?
ਇਹ ‘ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ , ਇਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਹ
ਅਲਰਟਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫ਼ੋ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋ ਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ‘ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਤੁਹਾਡਾ
ਮੋ ਬਾਇਲ ਫ਼ੋ ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

’ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਮੋ ਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਾਕਰੀ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ getready.govt.nz

